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Randy dan Debby Pergi Memancing 

 
Ayah telah bersiap untuk pergi memancing. Randy dan Debby 

memperhatikan sementara Ayah mereka membawa alat 
pancingnya keluar.  

 
“Aku juga ingin pergi memancing,” kata Randy. “Kapan-kapan 

Ayah akan mengajakmu nak.” Ayah berjanji. 
 
Ketika Ayah telah pergi, Ibu berkata, “ Ibu  punya waktu untuk 

menceritakan sebuah cerita pendek untuk kalian. Cerita apa itu?”  
 
“Apakah itu  cerita  Alkitab tentang memancing?” tanya Randy. 
 
“Ya, tentu saja,” kata Ibu. “Suatu hari Yesus sedang berjalan 

di tepi sungai Galilea. Dia melihat 2 orang sedang memancing. 
Kedua orang ini bersaudara. Nama mereka adalah Petrus 
dan Andreas. Yesus memanggil mereka dan memberitahukan 
kepada mereka sesuatu yang sangat aneh.” 

  
“Apa yang Dia katakan?” tanya Debby. 
 
“Yesus berkata, ‘Ikutlah Aku, dan Aku akan menjadikanmu penjala 

manusia’” jawab Ibu. 
 
“Penjala manusia?” tanya Randy. “Apa maksud Yesus?” 
 
“Maksud Yesus bahwa Dia akan mengajar Petrus dan Andreas bagaimana memberitahukan 

kepada orang-orang cara ke Surga,” Ibu menjelaskan. 
 
 
 



 
 
“Kedua bersaudara ini  memancing dengan jala mereka, tetapi mereka akan meninggalkan 

jala-jala mereka di tepi pantai. Mereka mengikuti Yesus dari hari ke hari dan mendengarkan 
pengajaran-Nya. Yesus mengajar mereka banyak hal tentang Allah. Kemudian Yesus berkata 
kepada mereka bahwa Dia akan kembali ke Surga untuk menyiapkan tempat bagi semua 
orang yang menjadi milik-Nya. Sebelum Yesus pergi, Dia berkata, ‘Aku akan datang lagi.’” 

 
“Apakah Yesus benar-benar akan kembali?” tanya Debby.  

 
“Ya,” jawab Ibu. “Oleh sebab itu Dia ingin agar kita 

memberitahukan kepada orang lain tentang Dia. 
Ingatlah ayat yang mengatakan, ‘Ikutlah Aku, dan 
Aku akan menjadikanmu penjala manusia.’ Yesus 
ingin supaya kita menceritakan kepada orang lain 
tentang Dia sehingga mereka menerima Dia 
sebagai Juru selamat mereka. Kemudian mereka 
akan siap untuk bertemu dengan Dia ketika Dia 
datang kembali.” 

 
“Jika kita menceritakan kepada orang 

lain tentang Yesus, akankah kita juga 
menjadi penjala manusia?” tanya Randy. 

 
“Ya,” jawab Ibu sementara dia pergi untuk kembali bekerja. 

 
Anak-anak pergi keluar untuk bermain dengan Skepi. Mereka meletakkan Skepi di dalam 

kereta. Tetapi Skepi tidak mau mengendarai kereta itu. Dia melompat dan berlari ke arah 
pintu gerbang.  

 
Debby berlari di belakang Skepi. Dia mengangkatnya. 

Kemudian dia melihat tetangganya, Ibu Budi, 
sedang lewat.   
 

Debby memanjat pagar. “Hallo, Bu Baron,” 
kata Debby. “Bolehkah saya menanyakan 
sebuah pertanyaan kepada anda?” 
 

Ibu Baron  meletakkan tas belanjaannya yang 
berat. “Ya, Debby,” katanya. “Apa itu?” 
 

“Tahukah Ibu bahwa Yesus akan datang 
kembali?” tanya Debby. 
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Wajah letih Ibu Baron berubah menjadi tersenyum. “Ya, Debby, saya tahu itu,” katanya. 

“Tetapi saya terlalu  sibuk belakangan ini sehingga saya tidak  terlalu memikirkannya lagi . 
Terima kasih karena telah mengingatkan Ibu. Itu membuat Ibu senang mengingat bahwa 
Yesus akan datang kembali.”  
 

Ketika Ibu Baron pergi, Randy berkata , 
“Aku berharap aku bisa cerita tetang Tuhan 
Yesus kepada seseorang .” 

 
“Mungkin kamu dapat menceritakan pada 

temanmu di sekolah minggu depan,” kata Debby. 
 

“Tetapi aku ingin menjadi penjala manusia 
bagi Yesus hari ini,” kata Randy sambil dia 
kembali bermain. 

 
Anak-anak bermain untuk waktu yang lama. 

Tiba-tiba mereka mendengar sebuah peluit. 
Randy melompat. “Itu Jack, loper koran,” katanya, sambil berlari ke  rumah. 
 

Jack memarkir sepedanya. “Waktunya bayar Randy,” katanya sambil tersenyum kecil. 
 

“Aku akan memberitahu Ibu,” kata Randi. Dalam satu menit Randy sudah kembali lagi. 
“Ibu akan datang membawa uangmu, Jack,” katanya. 
 

“Oke, aku akan menunggu,” kata Jack. 
 
                                       Randy melihat wajah Jack yang tersenyum. “Jack,” katanya, 
                                               “Aku ingin menjadi penjala manusia bagi Yesus, tetapi 
                                                     aku tidak tahu bagaimana mengatakan hal itu.” 
 
                                                                               “Seorang penjala manusia bagi 
                                                                                Yesus?”  kata Jack. “Apa itu?” 
 

 
“Itu artinya menceritakan kepada orang lain 

tentang Yesus,” kata Randy. “Seperti yang dilakukan murid-murid di dalam Alkitab. Apakah 
kamu mempunyai Alkitab, Jack?” 

 
Jack menggaruk kepalanya. “Aku pikir ibu punya satu,” katanya. 
 
“Baiklah,” Randi berkata kepadanya, “di dalam Alkitab Yesus memberitahukan kepada kita 

bahwa Dia akan datang kembali. Dan Yesus ingin setiap orang bersiap-siap sehingga Dia 
dapat membawa mereka ke Surga bersama-Nya.” 

 
 



 
 
 

Jack kelihatan terkejut. “Apakah kamu yakin tentang itu, Randy?” tanyanya. 
 

Randy mengangguk. Kemudian Ibu Randy membayarkan uangnya pada Jack. Jack 
mengambil sepedanya. Dia melambaikan tangannya kepada Randy. “Selamat tinggal, tuan 
Penjala manusia,” katanya. “Ah.. aku akan minta Ibu untuk menunjukkan tentang hal itu 
dalam Alkitab.” 

 
Ketika Ayah pulang, dia membawa 2 ekor ikan besar. Dia menceritakan 

kepada anak-anak bagaimana dia menangkap mereka. 
Kemudian Debby memberitahukan kepadanya tentang 
Ibu Baron. Randy menceritakan kepada Ayah tentang 
Jack. Kata ayah,  “Menangkap ikan di sungai itu 
menyenangkan. Tetapi menceritakan kepada orang 
lain tentang Yesus adalah jauh lebih penting. Ayah 
bangga dengan kalian berdua.”  
 

Randy dan Debby senang bahwa Ayah mereka senang. 
Yang terbaik dari semua, mereka tahu bahwa Yesus 
juga senang. 
 

Jika kalian tidak yakin bahwa kalian diselamatkan, 
mengapa kalian tidak meminta Tuhan Yesus untuk datang 
masuk ke dalam hati kalian seperti yang dilakukan Randy. Jika kalian melakukannya, tolong 
ceritakan kepada kami tentang hal itu pada lembar pertanyaan. 

 
 
 

       Ini adalah ayat untuk dipelajari dan disimpan. 
 
 

Yesus berkata, "Ikutlah Aku, 
dan kamu akan Kujadikan 

penjala manusia." 

 

Matius 4:19 
 
 

Kirimkan lembar  Halaman Pertanyaan … 
Kami akan mengirimkan kepada kalian 

sertifikat kalian yang bagus! 
 

 



 
 

Satu hari Yesus sedang berdiri di tepi 
danau yang besar. Dia sedang mengajar 
orang-orang tentang  allah . Makin lama 
makin banyak orang datang untuk 
mendengarkan. Mereka berkerumun dan 
berdesak-desakan untuk lebih mendekat  
pada Tuhan Yesus. 
 

Perahu Simon Petrus berlabuh dekat 
pantai. Yesus naik ke perahu itu dan 
meminta Petrus untuk mendorongnya 
sedikit  ke air. Kemudian Yesus mengajar 
orang-orang dari perahu. 

 
Ketika Dia telah selesai berbicara kepada orang banyak , Yesus berkata kepada Petrus, 

“Dayunglah perahumu ke tempat yang lebih dalam dan terbarkan jalamu.” 
 

Petrus menjawab, “Tuhan, kami telah bekerja sepanjang malam dan tidak menangkap apa-
apa. Meskipun demikian karena perintah-Mu aku akan menebarkan jala.” 
 

Jadi mereka menebarkan jala. Kejutan bagi mereka , sebab mereka menangkap ikan 
banyak sekali. Begitu  banyaknya sampai jala mereka robek. Segera mereka memanggil 
teman-teman mereka  dari perahu yang lain untuk  datang dan membantu mereka. Teman-
teman mereka datang dan segera kedua perahu itu dipenuhi dengan ikan. 

 
Ketika Simon Petrus melihat apa yang telah terjadi, dia sangat terheran-heran kemudian 

dia jatuh tersungkur di kaki Yesus. Tetapi Yesus berkata 
kepadanya untuk tidak takut. Yesus berkata, “Mulai sekarang kamu 
akan menjadi penjala manusia.”  

 
Yang dimaksud Yesus , Petrus akan pergi 

kemana-mana untuk memberitakan Injil, dan 
banyak orang akan percaya kepada Tuhan Yesus 
sebagai Juruselamat mereka. Petrus akan menjadi 
seorang “Penjala manusia.” 
(Lihat Lukas 5:1-11) 

 
Yesus juga ingin agar kita menceritakan kepada orang lain tentang Dia. 
                   Di sini ada tiga cara untuk dapat menjadi seorang “Penjala manusia” 

 
1.  Undang teman-temanmu ke Sekolah minggu dan ke gereja. 

2.  Jadilah ramah dan ceritakan kepada orang lain tentang Yesus. 

3.  Ceritakan kepada anak-anak yang lain tentang pelajaran ini dan ajak 

     untuk bergabung dalam Kelompok Surat Sahabat. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gunakan kode di atas untuk menemukan kode pesan yang paling 

penting di bawah ini. Periksalah : Yesaya 43:10. 
 
 

 
                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
 
 
 



 

Halaman Pertanyaan 
Waktu bercerita 1 Pelajaran 7 
 
Tolong isi halaman ini dan kembalikan kepada kita  

1 Dari ikan-kan di dalam keranjang, temukan kata yang tepat 

           dan isikanlah pada tempat yang tersedia  

                  _____________ dan _____________ bersaudara. 

                 Yesus mengajar mereka tentang ____________________. 

                 Yesus berkata, “_______________ Aku.” 

                  Yesus ingin kita ________________ kepada orang lain tentang Dia 

                  sehingga mereka akan menerima-Dia sebagai _____________ mereka. 
 
   2       Apakah kalian menikmati pelajaran ini?  
            _______________________________ 

            __________________________________ 

 
Silahkan tulis ………………………………………………………………………………………….. 

 Nama _____________________________ Tanggal lahir ___/_____/______ Usia _______________ 

 Orang tua/Wali ____________________________________________________________________ 

 Alamat e-mail _____________________________________________________________________ 

 Kota _________________________Negara ________________Kode Pos _____________________ 
 Apakah Yesus sudah datang untuk tinggal dalam hatimu? ___________________________________ 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Apakah kamu mengenal seseorang yang akan menyukai untuk mengambil pelajaran Kotak Surat 

Sahabat? 

Tuliskan nama dan umur mereka di sini: 

 Nama ________________________Usia _________________ Kelas ____________________ 

            Nama ________________________Usia _________________ Kelas ____________________ 

            Nama ________________________Usia _________________ Kelas ____________________ 

            Nama ________________________Usia _________________ Kelas ____________________ 

 

Kami akan mengirimkan pelajaran-pelajaran ini kepadamu dan kalian dapat mengirimkan kepada mereka. 

 
 



  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____                              _____ 
 
                                                                                                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Letakkan gambar senyum pada Randy apabila kamu mengirimkan kembali 

Halaman Pertanyaanmu dalam waktu 3 hari. 
 

 
_____                      _____             

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
 

 
 
 
 


